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PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC 

TRƯỜNG THCS ĐIỀN XÁ 

Số : 02 /KH-PCDVP 

V/v Phòng chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp do chủng mới của virut 

corona gây ra 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

                     Điền Xá, ngày 01 tháng 02 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 
PHÒNG CHỐNG BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP  

DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUT CORONA GÂY RA 

 - Căn cứ công văn số 88/SGDĐT - CTTT ngày 31/1/2020 của Sở Giáo dục 

đào tạo Nam Định về việc phòng chống Bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới 

của virut corona gây ra; 

 - Căn cứ công văn số 24/UBND - VP ngày 30/1/2020 của UBND huyện 

Nam Trực về việc phòng chống Bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virut 

corona gây ra; 

 - Căn cứ kế hoạch số 06/KH - UBND ngày 30/1/2020 của UBND huyện 

Nam Trực về việc phòng chống Bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virut 

corona gây ra; 

 Trường THCS Điền Xá xây dựng kế hoạch phòng chống Bệnh viêm đường 

hô hấp do chủng mới của virut corona gây ra như sau: 

 Bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virut corona gây ra là dịch bệnh 

mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, chưa có vắc xin, chưa có thuốc điều trị 

đặc hiệu. Để chủ động phòng chống dịch các đ/c chí trưởng các Tổ nhóm, các Ban, 

bộ phận, các thầy cô giáo, nhân viên trong nhà trường cần thực hiện các công việc : 

 1/ Đối với Ban giám hiệu  

- Tuyên truyền tình hình bệnh dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virut 

corona gây ra trên thế giới và tại Việt Nam cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân 

viên và học sinh. 

- Hướng dẫn giáo viên và học sinh cách nhận biết các triệu chứng của bệnh như 

ho, sốt và khó thở. 

- Hướng dẫn giáo viên và học sinh cách phòng bệnh: 

+ Đeo khẩu trang đúng cách, hạn chế tiếp xúc chỗ đông người, nơi lễ hội... 

+ Tránh tiếp xúc quá gần với người bị sốt, ho. 

+ Rửa tay thường xuyên với xà phòng, nước sạch, nước có cồn. 

+ Dùng khăn giấy che miệng, mũi khi ho và hắt hơi. 

+ Chỉ sử dụng các sản phẩm được nấu chín và đẳm bảo an toàn 

+ Tránh tiếp xúc quá gần các động vật nuôi hoặc hoang dã dù động vật sống, ốm 

hay đã chết.  



 2 

- Hướng dẫn giáo viên và học sinh khi có các triệu chứng ho, sốt và khó thở cần 

đến trung tâm y tế gần nhất để dược tư vấn và chẩn đoán bệnh. Trong trường 

hợp mắc bệnh cần bình tĩnh chấp hành hướng dẫn của nhân viên y tế và thông 

báo cho nhà trường để nhà trường có các biện pháp chống dịch. 

 2/ Đối với giáo viên chủ nhiệm 

- Tuyên truyền tới lớp, tới PH học sinh tình hình dịch bệnh, triệu trứng của bệnh, 

các biện pháp phòng tránh và kỹ năng xử lý khi không may mắc bệnh. 

- Theo dõi chặt chẽ sĩ số, nắm chắc tình hình các học sinh nghỉ học và thông báo 

kịp thời tới BGH. 

3/ Đối với đ/c Y tế học đường 

- Kiểm tra tình hình lao động vệ sinh, bổ sung đầy đủ nước rửa tay tai các khu vệ 

sinh giáo viên, học sinh. 

- Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh nước uống. 

- Theo dõi chặt chẽ tình hình sức khoẻ của học sinh các lớp, báo cáo kịp thời các 

trường hợp bất thường tời BGH. 

4/ Đối với các đ/c Tổ trưởng chuyên môn, Chủ tịch CĐ, TPTĐ, Bí thư 

Đoàn 

- Cùng nhà trường tích cực tuyên truyền tới học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân 

viên và người dân tình hình dịch bệnh, triệu trứng của bệnh, các biện pháp 

phòng tránh và kỹ năng xử lý khi không may mắc bệnh. 

 5/ Đối với học sinh 

- Chấp hành nghiêm các biện pháp phòng dịch đã được hướng dẫn, lưu ý cách xử 

lý tình huống nếu không may mắc bệnh. Có trách nhiệm tuyên truyền tới người 

thân và làng xóm tình hình dịch bệnh, triệu trứng của bệnh, các biện pháp 

phòng tránh và kỹ năng xử lý khi không may mắc bệnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Hiệu trưởng 

 

 

    

             Đoàn Quốc Phòng 


